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MINNESANTECKNINGAR
förda vid Skärgårdsrådets möte 2016-03-09
Tid:

KL 14.00-16.00

Plats:

Sammanträdesrum Häverö i Kommunhuset Ankaret, Norrtälje

Närvarande:

Enligt särskild förteckning

1.

Öppnande
Ordförande Olle Jansson (S) hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2.

Föregående minnesanteckningar
Mötet beslutar lägga föregående minnesanteckningar till handlingarna.

3.

Namnpublicering på Internet
De närvarande har inget att invända mot publicering av namn på Internet.

4.

Korta ö-rapporter
Stomnarö
Lugnt och fridfullt på ön. Haft problem att ta sig över pga. halvfruset vatten. Fungerar
bra i Spillersboda, toaletterna har varit öppna hela vintern.
Tjockö
Det är lugnt på vinterhalvåret. Föreningslivet blomstrar med vinprovningar,
herrmiddagar samt pubkvällar en gång i månaden. Problem med P-automat vid Räfsnäs
parkering som bara fungerar då och då. Problemet tas upp med fastighetsavdelningen.
Gräskö
Väntar på att Östernäs brygga skall bli klar, en samfällighet för bryggan har bildats med
Anders Waldvik som ordförande. Skolan fungerar väl likaså skolskjuts.
De barn som släpps av vid Köpmanholms brygga har ett stort behov av ett
övergångsställe vid korsningen mellan Joels väg och Köpmanholmsvägen.
Väringsö/Löparö
På Väringsö och Löparö har dom problem med sophantering vintertid
Dom får lagra sina sopor. De föreslår att Kommunen ställer upp en sopcontainer på Urö.
Berit Jansson tar frågan vidare.
Norröra
En familj har fått en lapp om att inte slänga glas bland soporna. Vart ska man slänga
glas då det inte finns någon glasigloo.
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5.

Replipunkter och bryggor
Erik Klockare redovisar läget för arbetet vid olika replipunkter och bryggor.
Bromskär – Fritidsbåtshamnen tas i anspråk 15 april.
Östernäs – Pågår.
Räfsnäs – Erik presenterade den av Refsnäs hamnförening framtagna vision över
utveckling av hamnen.

6.

Övriga frågor
Clas tog upp frågan om bidrag till muddring utanför Spillersboda brygga. Erik
uppmanade om att lämna in en ansökan om bidrag för behandling.
Skärgårdsföretagarna tog upp frågan om bränsleskatten, som Skatteverket har gjort en
tolkning av som missgynnar skärgården. Kommunen kommer att kontakta
finansdepartementet i frågan.
Sjötrafiksupphandlingen har överklagats. Landstinget har valt att teckna ett tillfälligt
avtal med vinnande anbud i avvaktan på resultat av överklagan. Skärgårdstrafiken
övergår 15 april.

7.

Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna och
Nästa möte äger rum den 18 maj 2016, kl. 14.00-16.00.

Vid pennan
Camilla Söderman.

